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Wijzigingen en fouten uitgezonderd.
Sommige afbeeldingen in deze brochure zijn deels wijze onderhevig aan extra kosten.
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Functionele uitrusting & accessoires SEMPRA modellen

Uitbreidingen & Accessoires SEMPRA SE 10
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

15135

RealOrgan Drawbar Sound-module voor SE 10
(In SE 10 DB inbegrepen)

€ 995,00

14133

Part-uitbreiding SE10, 6 Parts voor Upper, 2 Parts voor Pedaal

€ 398,00

Accessoires
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

14161

Onderstel massief hout voor SE10

14165

K&M Tafelstandaard

14166

K&M Omega-standaard

14167

Keyboard kruistandaard

09080

17- Tonig baspedaal, vrijstaand, aanslaggevoelig

€ 459,00

27144

Volumepedaal vrijstaand met 2 voetschakelaars

€ 115,00

14171

Zitbank in hoogte verstelbaar 70 cm

€ 749,00

€ 798,00
Op aanvraag
€ 130,00
Op aanvraag

Overige SEMPRA System-Apps zoals Song, Sound en Style-Pakketten:
Zie blz. 10 e.v.
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Functionele uitrusting & accessoires SEMPRA modellen

Uitbreidingen & Accessoires SEMPRA SE 20 stage
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

15235

RealOrgan Drawbar-Sound-module voor SE 20 Stage

14233

Part-uitbreiding SE20, 6 Parts voor boven manuaal, 5 Parts voor onder
manuaal en 2 Parts voor Pedaal

€ 598,00

16234

2. AMADEUS Pro Sound-module met Part uitbreiding tot 8 Parts boven
manuaal, 8 Parts onder manuaal, 3 Parts pedaal
(Basisvereiste: Pos. 14233)

€ 2.998,00

Accessoires

€ 1.299,00

Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

09080

17- Tonig baspedaal, vrijstaand, aanslaggevoelig

€ 459,00

27144

Volumepedaal vrijstaand met 2 voetschakelaars

€ 115,00

14261

Onderstel massief hout

€ 798,00

14265

Stereo luidsprekersysteem
(Voor onderstel 14261)

14260

Stereo High Performance Amplifier Bang&Olufsen, 2 x 250 Watt

€ 649,00

14281

Massief houten inzetbare 17- Tonig baspedaal
en volumepedaal (voor onderstel 14261)

€ 130,00

14282

Massief houten inzetbare 25-Tonig volpedaal
en volumepedaal (voor onderstel 14261)

14280

4 Voetpistons (vrij toewijsbaar, voor Pos. 14281, 14282)

€ 449,00

14271
14272

Zitbank in hoogte verstelbaar 70 cm
Zitbank in hoogte verstelbaar 115 cm

€ 749,00
€ 959,00

€ 1.499,00

Verschillende hout afwerkingen voor de massief houten zijpanelen van de
behuizing zijn verkrijgbaar zonder extra kosten. Lakwerk voor
onderstel/pedaal, politoeren, echte houtsoorten, verdere speciale lakken,
enz.:

€ 2.498,00

Op aanvraag

Overige SEMPRA System-Apps zoals Song, Sound en Style-Pakketten:
Zie blz. 10 e.v.
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Functionele uitrusting & accessoires SEMPRA modellen

Uitbreidingen & Accessoires SEMPRA SE 20 home
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

14233

Part-uitbreiding SE20, 6 Parts voor boven manuaal, 5 Parts voor onder
manuaal en 2 Parts voor Pedaal

€ 598,00

16234

2. AMADEUS Pro Sound-module met Part uitbreiding tot 8 Parts boven
manuaal, 8 Parts onder manuaal, 3 Parts pedaal
(Basisvereiste: Pos. 14233)

€ 2.998,00

Accessoires
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

14271

Zitbank in hoogte verstelbaar 70 cm

€ 749,00

14272

Zitbank in hoogte verstelbaar 115 cm

€ 959,00

Uitbreidingen & Accessoires SEMPRA SE 40
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

14433

Part-uitbreiding SE40, 6 Parts voor boven manuaal, 5 Parts voor onder
manuaal en 2 Parts voor Pedaal

16434

Prijs

2. AMADEUS Pro Sound-module met Part uitbreiding tot 8 Parts boven
manuaal, 8 Parts onder manuaal, 3 Parts pedaal
(Basisvereiste: Pos. 14433)

Accessoires

€ 598,00
€ 2.998,00

Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

14491

Zitbank in hoogte verstelbaar 70 cm

€ 749,00

14492

Zitbank in hoogte verstelbaar 115 cm

€ 959,00

Overige SEMPRA System-Apps zoals Song, Sound en Style-Pakketten:
Zie blz. 10 e.v.
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Functionele uitrusting & accessoires SEMPRA modellen

Uitbreidingen & Accessoires SEMPRA SE 60
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

14633

Part-uitbreiding SE60, 6 Parts voor boven manuaal, 5 Parts voor onder
manuaal en 2 Parts voor Pedaal

16634

2. AMADEUS Pro Sound-module met Part uitbreiding tot 8 Parts boven
manuaal, 8 Parts onder manuaal, 3 Parts pedaal (Basisvereiste: Pos. 14633)

Accessoires

€ 589,00

€ 2.998,00

Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

14691

Zitbank in hoogte verstelbaar 70 cm

€ 749,00

14692

Zitbank in hoogte verstelbaar 115 cm

€ 959,00

Uitbreidingen & Accessoires SEMPRA SE 70
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

16710

Afzonderlijke AMADEUS Pro Sound-module voor begeleiding

€ 1.890,00

16711

AMADEUS Pro Sound-module met part uitbreiding tot 10 Parts boven
manuaal, 10 Parts ondermanuaal, 4 Parts pedaal, 2 Solochord-Parts

€ 2.998,00

Overige SEMPRA System-apps zoals Song, Sound en Style-Pakketten:
Zie blz. 10 e.v.
.
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Functionele uitrusting & accessoires SEMPRA modellen

Uitbreidingen & Accessoires
SEMPRA SE 80 / Sinfonia 500SE
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

16810

AMADEUS Pro Sound-module met part uitbreiding tot 10 Parts boven
manuaal, 10 Parts ondermanuaal, 4 Parts pedaal, 2 Solochord-Parts

€ 2.998,00

Uitbreidingen & Accessoires
SEMPRA SE 100 / Emporio 600SE
Aanvullende functionele uitrusting
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

16910

AMADEUS Pro Sound-module incl. Part- uitbreiding op 16 vrij
configureerbare User-Parts

€ 2.998,00

Overige SEMPRA System-apps zoals Song, Sound en Style-Pakketten:
Zie blz. 10 e.v.
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Amadeus Pro / D-Mix Conversies
AMADEUS Pro - De nieuwe Sound generatie, optimaal aangepast aan
de nieuwe D-MiX voorversterker/DSP technologie:
•
•
•
•
•

Soundsystemen met geïntegreerde digitale uitgang in D-MiX-formaat
Nieuwste generatie Sound processor
Volledig compatibel met Amadeus2 Sound gegevens
Uitgebreid Sound/Sample-geheugen voor Sound uitbreiding
Vooruitgang achteraf aanpasbaar: SEMPRA-orgels met Amadeus2 en Crystal Mixer kunnen
worden omgebouwd naar AMADEUS Pro en D-MiX.

D-MiX – De nieuwe Audio en Sectie Master- effecten in Studio
kwaliteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitale ingangen voor alle Sound-modules van het orgel
2 Analoge ingangen (Line In, Microfoon)
3 Stereo uitgangen (0 dB/ koptelefoon, voor, achter)
2 optionele individuele uitgangen bijvoorbeeld voor externe effectapparaat (op aanvraag)
Begrenzer voor alle uitgangen
Surround effect afzonderlijk instelbaar voor alle stereo-uitgangen
Studio nagalm met 96 programma’s, Chorus-effect met 6 programma ‘s
Microfoon ingang met compressor en Noisegate
Afzonderlijke bas- en treble-regeling voor alle uitgangen, line-in, microfoon, rotoreffect
(indien vrijgeschakeld)
Diverse uitbreidingen beschikbaar, zoals Rotor- DSP, Harmony Voice, Quadrofonie, semi-parametrische
5-bands equalizer voor alle ingangen, etc., zie pagina 9

Aanvullende conversies naar AMADEUS Pro en D-MiX:
(Prijzen bij teruggave van bestaande Amadeus2 en Crystal Mixer hardware)
Art. Nr. Omschrijving

Prijs

29112

Conversie naar AMADEUS Pro en D-Mix voor SE20
bij twee bestaande AMADEUS2 modules:

€ 2.490,00
€ 3.790,00

29113

Conversie naar AMADEUS Pro en D-Mix voor SE30
bij twee bestaande AMADEUS2 modules:

€ 2.490,00
€ 3.790,00

29114

Conversie naar AMADEUS Pro en D-Mix voor SE40
bij twee bestaande AMADEUS2 modules:

€ 2.490,00
€ 3.790,00

29116

Conversie naar AMADEUS Pro en D-Mix voor SE60
bij twee bestaande AMADEUS2 modules:

€ 2.490,00
€ 3.790,00

29117
29118
29119

Conversie naar AMADEUS Pro en D-Mix voor 480SE
Conversie naar AMADEUS Pro en D-Mix voor 500SE
Conversie naar AMADEUS Pro en D-Mix voor 600SE

€ 4.290,00
€ 5.990,00
€ 7.290,00
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SEMPRA System-Apps
System-Apps voor SEMPRA (alle modellen)
EASY Edit voor Styles
Breid uw begeleiding bibliotheek gemakkelijker uit dan ooit tevoren. SEMPRA’s 2.0's geavanceerde
Style en Playback (Midifile) Editor biedt zeer effectieve en gebruiksvriendelijke functies die het
bewerken van uw begeleiding tot een plezier maken.
Naast de vele standaard functies voegt de nieuwe optionele EASY Style Editor-App de volgende opties
toe:
•

•

41160

2 editeerbare User Drumkits per (!) Style/Playback: maken het mogelijk de afzonderlijke Percussieinstrumenten te verwisselen voor alle andere instrumenten van de respectieve User-Kits. Bovendien kan
het volume van elk afzonderlijk instrument van de User-Kits afzonderlijk worden ingesteld.
Nieuwe editor functies voor het inspelen van nieuwe styles
o Instelbare dynamiek bij het opnemen
o Willekeurig Startpositie bij het opnemen
o Opname ook zonder Aftertouch
o Easy-Editor met nieuwe functies
o Duplicatie verwijderen
o Expressie verwijderen
o Pitch verwijderen
o Aftertouch verwijderen
o Een specifieke noot verwijderen
o Alle noten onder een specifieke noot verwijderen
o Alle noten boven een specifieke noot verwijderen
o Veranderen van Velocity absoluut of relatief
o Alle tempowijzigingen verwijderen
Easy Edit voor Styles (uitbreiding-App voor de Style Editor)

€ 149,00

Karaoke /Tekstweergave
Laat Songteksten van Playbacks (Midifiles) of uw eigen song- of infoteksten in de display van uw SEMPRA
verschijnen.
•
•
•
•
•
•
41159

Ondersteunt de 5 meest populaire karaoke formaten,
Verschillende lettertypen selecteerbaar
Formaat en tekstbron (MIDI, intern, karaoke) kunnen per SONG worden opgeslagen
Toewijzing van eigen (ASCII) Songteksten aan de SONG presets: Tekstpassages kunnen worden
opgeroepen via de SONG presets.
Eigen teksten kunnen ook worden gebruikt met SONG presets met Style- begeleiding
Selectie van de SONG presets via het display wanneer de tekstweergave wordt opgeroepen
Functie App Karaoke/ Tekst weergave:

€ 139,00
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SEMPRA System-Apps
Overige System-Apps voor SEMPRA (alle modellen)
RealOrgan-uitbreidingen:
Art. Nr.

Omschrijving

Prijs

41919

RealOrgan orgel type pakket „SEMPRA“: 3 tot 12 koren Sinus-Orgel types
incl. Phasing-Rotor, 16 orgel-registraties per type

€ 99,00

41921

RealOrgan orgel type pakket „Böhm Vintage“: 2 Sinus-Orgel types: „Böhm
Orchester DS“, „Böhm Professional 2000“, incl. Phasing-Rotor,
16 Orgel-registraties per type

€ 99,00

41922

RealOrgan orgel type pakket „WE Vintage“: 2 Sinus-Orgel types: „WE_ctra“,
„WE_lios“, incl. W-Voice Rotor, 16 Orgel-registraties per type

€ 99,00

41923

RealOrgan orgel type pakket „American“: 5 Sinus-Orgel types; “Clean B-3”,
“Used B-3”, “Shabby B-3”, “Klaus‘ H-100”, “Chicago”, incl. Phasing-Rotor,
16 Orgel-registraties per type

€ 149,00

Editors:
41151

AMADEUS Pro Soundeditor voor het maken van uw eigen Amadeus-klanken
van maximaal 4 element klanken per klank. Per element instelbaar: Play en ART
functies, envelopes voor volume, filter en toonhoogte, verschillende filter types,
2 LFO's, DSP-effecten (tot 6 effecten tegelijk per Amadeus klank).

€ 298,00

Andere functie Apps:
41153

Sound Controller Functies incl. individuele zwelpedaal (volumepedaal)
regeling, flexibele Soundcontroller-toewijzing voor Modulatiewiel en Distancefunctie (vrijschakeling)

€ 149,00

41154

Manuaal koppeling om de klavieren aan en uit te zetten net zoals bij een
pijporgel (vrijschakeling), bij serie SEMPRA SE70…SE100)

€ 169,00

41128

User-Parts 1-8: 8 extra, vrij configureerbare Parts (Inbegrepen in item
16910 voor SE100)

€ 498,00

41129

User-Parts 9-16: 8 extra, vrij configureerbare Parts, artikel 41128 benodigd
(Inbegrepen in item 16910 voor SE100)

€ 498,00
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SEMPRA System-Apps
Effecten en Audio:
41150

DSP- uitbreiding voor AMADEUS 2/Pro:
Verdubbelt het aantal beschikbare effect-DSP's per AMADEUS-Soundmodule van 2 naar 4 DSP's. Hierdoor kunnen maximaal 4 FXeffectsounds in elke Sound-module tegelijkertijd met zijn eigen effecten
worden afgespeeld (elke DSP creëert maximaal 6 afzonderlijke effecten
gelijktijdig!)

€ 379,00

Alleen bij bestaande D-MiX voorversterker:
41155

41156

41157

41158

D-MiX App: Gedeeltelijk parametrische 5-bands equalizer
Hiermee breidt u de toonregeling (bas en hoge tonen) uit met hun
parametrische (hoekfrequenties) en nog eens 3 parametrische EQbanden. Met deze extensie zijn overeenkomstige equalizers
beschikbaar voor elke uitgang, de lijningang en de D-MiX-rotor (indien
vrijgeschakeld)
D-MiX App: Rotor Cabinet met bewerkbare programma's:
De simulatie van roterende luidsprekers (bas- en hoge toon rotor) als
alternatief effectapparaat voor de Amadeus-orgelklanken. Ook
mengbaar op RealOrgan, zelfs in combinatie met de eigen rotor van de
RealOrgan = dubbele rotor effecten (vrijschakeling)
D-MiX App: Quadrofonie
Uitbreiding van de uitgangen met twee andere kanalen (L/R achter).
Alle Amadeus-Sound groepen, de effecten zoals reverb, chorus en DMiX rotor en Harmony Voice kunnen vrij worden gepositioneerd. Door
extra parameters (Phase position, Delay, enz.) kunnen ongelooflijke
kamer effecten worden gerealiseerd - van de kelderbar tot de
kathedraal
D-MiX App: Harmony Voice met microfoonuitbreiding:
Vocoder/Harmonizer met pitch shifting voor de Lead voice of tot 4stemmig koor incl. gender bending (formant shiftting) Alle vocal
fabrieks presets kunnen worden bewerkt en opgeslagen in uw eigen
user presets. Koppeling van de vocale presets aan de SONG presets
(vrijschakeling). Uitbreiding voor de microfooningang:
• Compressor en Noisegate voor microfoon kunnen worden bewerkt met de
HV.
• Eigen gedeeltelijk parametrische equalizer voor microfooningang
• Eigen Echo/Reverb DSPs voor zang (microfoon)
• 5- bands gedeeltelijke parametrische equalizer
Alle effect componenten kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor de
hoofdstem (lead voice) en de harmony voice (bijv. Lead voice met echo,
harmony voice met reverb)

€ 239,00

€ 369,00

€ 598,00

€ 599,00

Let op: Profiteer van speciale prijzen bij de aankoop van meerdere system-apps tegelijkertijd. Meer
details op aanvraag!
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Song, Sound en Style-Pakketten
Song, Sound en Style-Pakketten voor SEMPRA
Song Preset Lists:
Art. Nr.

Omschrijving

41261

SONG-List "Kerstmis" en zegenliederen
36 SONG's met elk 6 registraties voor vele bekende kerstliedjes

41262

41263

Prijs
€ 95,00

SONG-List "Claus Riepe / Bernd Wurzenrainer"
128 SONG's met titel- en Style gerelateerde SONG registraties, gemaakt
door Claus Riepe en Bernd Wurzenrainer (RealOrgan en DSP Extension
moeten beschikbaar zijn)

€ 129,00

SONG-List "Schlager en Internationale Hits"
32 SONGS met registraties voor bekende Duitse Schlager, incl. Muziekboek
(RealOrgan, DSP Extension en Accordeon Fascination moeten aanwezig zijn)

€ 159,00

Sound-Pakketten:
Art. Nr.

Omschrijving

41311

Accordeon Fascination Sound Pakket
80 enkel- en meerkorige registers van totaal vier accordeon types met
voorbeeld SONG-registraties

€ 378,00

Amadeus "Movie Sound" Sound Pakket
128 uitgebreide nieuwe Sounds/ Samples voor filmmuziek met veel
interessante ART-speelfuncties en voorbeeld SONG-registraties

€ 449,00

41315

Böhm, beroemde orgels
Basissoftware met de Samples voor Sacral en Theaterorgel pakketten

€ 565,00

41216

Böhm, beroemde orgels "Classic Complete" Kerkorgel Sound Pakket
256 enkelvoudige en combinatie registers met C/C# ladingscheiding,
instelbare tremulant, 2 x 37 Songs met registraties (setters).
(Voorwaarde: beroemde orgels - basissoftware, Soundcontroller app)

€ 259,00

41312

41317

Prijs

Böhm, beroemde Theaterorgel-Sound Pakket
232 enkelvoudige en combinatie registers (deels met tremulanten) alsmede
effect registers van een Wurlitzer theaterorgel, 37 Songs met registraties
(setters).
(Voorwaarde: Beroemde orgels – basissoftware)

€ 198,00

Viva Style Performance (VSP):
Art. Nr.

Omschrijving

59201

VSP Pro SEMPRA – Software Pakket
met 397 Sounds, 65 Styles, meer dan 400 registraties, enz.

59202

Prijs

Upgrade VSP II Passion (Silverbird, Overture, Starlight, Sinfonia, Emporio)
op VSP Pro SEMPRA
13

€ 990,00
€ 449,00

Song, Sound en Style-Pakketten
Style-Pakketten:
(RealOrgan en DSP-extensie moeten beschikbaar zijn)
Art. Nr.

Omschrijving

41231

Style Pakket STAR-COLLECTION 1
32 Song gerelateerde Styles, bijv. 8-Beat Rock Party, 8 Beat light, Boney M.
Medley, Dance Trouper, Howard Medley, Some Broken, Sommernacht Beat,
Rock You Baby, Rote Lippen, Save The Last Dance, Sentimental Swing, e.v.a.

€ 185,00

Style Pakket STAR-COLLECTION 2
32 Song gerelateerde Styles, bijv. 6-8 Twilight, 8 Ballad Michelle, Bayernpolka
Musi, Disco Fischer, Rumba 2 Gitarren, Spanish Night, Tanze Samba, Tequila,
Th Riddle, Tijuana Swing, Top of The World, Winnetou, e.v.a.

€ 185,00

Style Pakket STYLE BOX 1
10 Styles met elk 6 registraties, per SONG, bijv. Ballad-Lead, Big Ballad, Chillin’
Dance, Schlager Party, Coocky Sax, e.v.a.

€ 98,00

Style Pakket STYLE BOX 2
10 Styles met elk 6 registraties, per SONG, bijv. Adys Alpenbeat, Baker Hitpolka,
Disco Schlager, HardRock Shuffle, Lite Guitar Rock, PopBeat Guitar, e.v.a.

€ 98,00

41232

41295

41296

41235

41236

41291

41292

Prijs

Style Pakket AMADEUS STYLE PERFORMANCE 1
33 Styles met SONG-registraties, bijv. 50s Rock n Roll, 6-8 March, Alabama
Beat, BGs Disco, Brunner Fox, Brush Swing, Country Beat, Country Shuffle,
e.v.a.
Style Pakket AMADEUS STYLE PERFORMANCE 2
36 Styles met SONG-registraties, bijv. 60s Shuffle, Ballade Angel, Christmas
Waltz, Fast Shuffle, Folk Beat, Konzert Walzer, Night Time, Spanish Rumba,
e.v.a.

€ 298,00

€ 298,00

Style Pakket DOO - Entertainer 10 titel gerelateerde Entertainer-Styles van de Style-Smederij DOO met
registraties, bijv. Ballade Adeline, Charleston, James Polka, Oberkrainer Polka,
e.v.a. (Accordeon Fascination moet aanwezig zijn)

€ 79,00

Style Pakket DOO - 70er/80er 10 titel gerelateerde Styles met bekende 1970er/80er Hits van de Style-Smederij
DOO met registraties, bijv. Fernando, Arthur Theme, Bee Gees, Dolce Vita, e.v.a.
(Accordeon Fascination moet aanwezig zijn)

€ 79,00

Style-Pakketten HIT Session
4 uitvoerig gearrangeerde styles elk (deels gearrangeerd als medley styles),
met SONG registraties voor bekende hits
41281
41282
41283
41284

HIT Session 1
Inhoud: Englishman NY, Get Lucky, Million Lichter, New-Paul
HIT Session 2
Inhoud: Binfire Heart, Fehlerfrei, Last Christmas, Shine My Shoes
HIT Session 3
Inhoud: Helene Ever, Hit Kaiser, Js Abba Mix, Udos Sahne Mix
HIT Session 4
Inhoud: Herbert Mix, Marianne Mix, Nena Mix, Real Good Feelin’
14

€ 79,00
€ 79,00
€ 79,00
€ 79,00

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN JVM-Music
Definities
1. JVM-Music: JVM-Music, gevestigd te Menaam onder KvK nr. 74037188.
2. Klant: degene met wie JVM-Music een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: JVM-Music en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens JVM-Music.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van JVM-Music zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod
of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeenkomen.
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt JVM-Music zich het recht voor de
offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder
dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt JVM-Music slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die JVM-Music hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die JVM-Music hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan JVM-Music te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die JVM-Music niet kon voorzien
ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen
aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door JVM-Music vastgesteld op grond van de
werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JVM-Music, geldend voor de periode
waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door JVM-Music een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit
altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden
afgeweken, zijn overeengekomen.
8. JVM-Music is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient JVM-Music de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. JVM-Music heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal JVM-Music prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met JVM-Music op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. JVM-Music mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant
het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij
van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat JVM-Music de klant een aanmaning hoeft te
sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. JVM-Music behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
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Betalingen en betalingstermijn
Producten worden direct afgerekend in de winkel.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is JVM-Music gerechtigd een rente van
1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte
van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan JVM-Music.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag JVM-Music zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van JVM-Music op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door JVM-Music, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan JVM-Music te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is JVM-Music gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien
van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. JVM-Music roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan JVM-Music, tenzij
partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
badkleding, enz.)
• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s,
etc.)
• het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
o zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@jvm-music.nl, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van JVMMusic, https://www.jvm-music.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan JVM-Music, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te
vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van JVM-Music indien de volledige bestelling
wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet
voor terugbetaling in aanmerking komen, zal JVM-Music deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst
van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de
consument het product tijdig aan JVM-Music heeft geretourneerd.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
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Retentierecht
1. JVM-Music kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich
houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van JVM-Music heeft voldaan,
tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan JVM-Music.
3. JVM-Music is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van
het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan JVM-Music te
verrekenen met een vordering op JVM-Music.
Eigendomsvoorbehoud
1. JVM-Music blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al
zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van JVM-Music op grond van wat voor met JVM-Music gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan JVM-Music zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien JVM-Music een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft JVM-Music het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij JVM-Music, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft JVM-Music het recht
om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan JVM-Music kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door JVM-Music opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan JVMMusic door JVM-Music schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij JVM-Music niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te
laten maken, bij gebreke waarvan JVM-Music niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele
schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan JVMMusic, bij gebreke waarvan JVM-Music niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele
schade.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van JVM-Music die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van JVM-Music de polis van deze verzekeringen ter inzage.
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Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het
risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel
voor rekening van de klant.
Montage/Installatie
Hoewel JVM-Music zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren,
draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor JVM-Music enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product
ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Uitvoering van de overeenkomst
1. JVM-Music voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.
2. JVM-Music heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten
door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat JVM-Music tijdig kan beginnen aan de uitvoering van
de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat JVM-Music tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de
klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan JVM-Music.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert JVM-Music de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door JVM-Music redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging
op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst
1.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument
de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet de klant JVM-Music schriftelijk in gebreke stellen.
Intellectueel eigendom
1. JVM-Music behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers
met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van JVM-Music (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op
andere wijze gebruiken.
Boetebeding
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1.

2.
3.

Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van JVM-Music een onmiddellijk opeisbare boete
van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde
bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van JVM-Music waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart JVM-Music tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door JVMMusic geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door JVM-Music geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant JVM-Music daarvan zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen JVM-Music uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat JVMMusic in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat JVM-Music gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan JVM-Music.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling JVM-Music ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als JVM-Music een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan JVM-Music verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid JVM-Music
1. JVM-Music is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien JVM-Music aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. JVM-Music is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
4. Indien JVM-Music aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van JVM-Music vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer JVM-Music toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door JVM-Music niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat JVM-Music in verzuim is.
3. JVM-Music heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien JVM-
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Music kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van JVMMusic in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan JVM-Music kan worden
toegerekend in een van de wil van JVM-Music onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van JVM-Music kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor JVM-Music 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat JVM-Music er weer aan kan
voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. JVM-Music is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het
als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Wijziging algemene voorwaarden
1. JVM-Music is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal JVM-Music zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van JVM-Music.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat JVM-Music bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor
ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar JVM-Music is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 20 februari 2019.
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